
 

أوراق نماء

أهمية الصناعة المعجمية:س
الموسوعات والمعاجم

حافظات للعلوم والتراث.ئ 

ليث العتا�





2 :ةيمهنصلا ةعهنصلي ةيمهأ

ة:
مي

ج
ع

م
ال

ة 
اع

صن
ال

ة 
مي

ه
أ

 الموسوعات والمعاجم حافظات 

للعلوم والتراث.

ليث العتابي..

leath.atabe@gmail.com

Theن importanceن ofن theن lexiconن industryنأ Encyclopediasن

andنdictionariesنareنportfoliosنofن scienceنandنheritage.

فــينصلوريقــةتنصلقةدمــهنســ ت ةولن:ةيمــهنصليوســوعةتنوصلي ةجم،ن
صلب ــةءن وفــين وصلتــرصث،ن صل لــومن حفــظن فــين :ةيمــهن مــنن لهــةن ومــةن
صلتأسمســينلل لــومنوصلي ــةرف،نوالنبــّدنمنندرصســهن:ةيمهنصلياطلحن
وصليفهــوم،نومــةنبم هيــةنمــننمــوصردنصلتقــةءنومــوصردنصفتــرصق،نكلنذلــكن

فــينســبملنإعطــةءنصــورةنوصضحــهنعــننةــذصنصل لــمنصليهــم.

كلمات مفتاحية: موسوعه،نم ةم،نماطلح،نمفهوم.

Theنimportanceنofنencyclopediasنandنdictionaries،نasنwellن

asن theن importanceنofنpreservingنscienceنandنheritage،نandن

theنfundamentalنconstructionنofنscienceنandنknowledge،نwillن

beنexamined.نTheنimportanceنofنtheنtermنandنtheنconcept.
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المقدمة �

تصنــع  ومتعــددة،  متنوعــة  البشــري  الفكــر  مســارات  إن 

ــدع وتُخفــق، فهــذه  وتختــرع، تتطلــب وتتمنــى، تزيــد وتنقــص، تُب

هــي ســنن بنــي اإلنســان، وهــذا هــو مســاره منــذ أن ُخلــق وإلــى 

أن تقــوم القيامــة.

لقــدنتطــورتنصل لــومنوصلي ــةرفنحتــىنصحتةجــتنإلــىنفهــةرسنوإلىن

درصســةتنببلموغرصفمــهنمتخااــه،نثــمنت وعــتنوت ــددتنوتشــ بت،ن

فوضــعنلــكلنعلــمنقوصممســهنوم ةجيــهنصلخةصــهنبــه.

صليوســوعين وصلبحــثن صلي ةيمــهن صلدرصســةتن تطــورتن ثــمن

صالتةةةــةت،ن وت ــوعن صلي ةةــج،ن ت ــددن درجــهن إلــىن وصلقةموســين

ن
ٍ
نولمــسنب حــو

ٍ
نم هةــينٍوصضــح

ٍ
وصختــافنصألســةلمبنصلبحثمــهنب حــو

صلدرصســهنصليوســوعمهن كمفــينصجتهــةدي،نمــننذلــكنجــةءتن:ةيمــهن

صألةيمــه،ن ةــذهن علــىن صالطــاعن مــنن بــّدن الن ولذلــكن وصلي ةيمــه،ن

وتوضمحهــة،نوصالةتيــةمنبهــة؛نمــننخــالندرصســةتنتخاامــهنجــةدةن

م ــًة. وصلةــدوىن صلةــودةن ترصعــين وفةعلــهن

الغاية من تأليف الموسوعات والمعاجم �

إن الهــدف والغايــة مــن تأليــف المعاجــم والموســوعات عــدة 

أمــور مهمــة منهــا:

فــين ن
ٍ
موجــز ن

ٍ
بأســلوب عــةمن ن

ٍ
بشــكل صلُقــرصءن جيمــعن مخةطبــهن 1ـن

وصلتفســمر. صلفهــمن ســهلن وصلهــدف،ن صلداللــهن وصضــحن صلت بمــر،ن

2ـنطــرحنصلي لومــةتنب ــددنم مــننمــننصلكليــةت،نوب ــددنم مــنن

مــننصلافحــةت،نوتــركنصليةــةلنفــينصلتوســعنإلــىنصلكتــبنصليختاــهن
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وصلوصســ هنصلتــينيشــةرنإلمهــةنفــينةوصمــشنصلبحــوث،نمــننخــالنطــرحن

:كبــرنقــدرنميكــننمــنن:مهــةتنصلياــةدرن:ونصليرصجــعنصليهيــه.

3ـنطــرحن:كبــرنقــدرنميكــننمــننصلياطلحــةتنصليهيــهنوصليفمــدةن

وتوضمــحن بذلــك،ن يت لــقن ومــةن صليبحــوثن بةل لــمن صل اقــهن وذصتن

صإلشــكةلمةت،نوحــلنصليابســةت.

4نموصكبــهنصل اــر،نوماحقــهنصلتطــورنفــينصألســةلمبنوصلي لومةتن

وصلياطلحــةت،ن:ونصليفةةمــمنوصل بــةرصتنصلةديــدة،نصلتــينربيــةنةــين

قوصلــبنلياطلحــةتنقدييــهن:ونمرصدفــهنلهــة.

أهمية الموسوعات �

ــد أهــم  ــزة حــب االطــاع والكشــف عــن المجهــول تُع إن غري

الغرائــز التــي ُرّكبــت فــي الوجود اإلنســاني؛ لتجســد البعــد العقلي 

اإلنســان  وغرائــز  ميــول  أن  ذلــك  خلقتــه،  أصــل  فــي  والروحــي 

تجنــح بــه إلــى إروائهــا، شــأنها شــأن غريــزة الجــوع التــي تجنــح 

ــى الطعــام لتســد حاجتهــا. إل

ــزة،نفي هــمنمــنن ــرنبهــذهنصلغري ن ــم،نإننصلبشــرنيتفةوتــوننفــينصلتأث

يســتةمبنلهــةنبض ــف،نوم هــمنمــننيســتةمبنلهــةنبقــوة،نوم هــمن

ــحنلهــةنفــينمةــةلنوصحــدن:ونشــأننوصحــد،نوم هــمنمــننيف ــلن مــننية 

نم هــة،نوم هــمنمــنن
ٍ
نوصحــد

ٍ
:كثــرنمــننذلــك،نوم هــمنمــننيشــةركنفــينبــةب

يشــةركنفــين:كثــرنمــننبــةبنكيــةنةــونشــأننصليوســوعممننمــننصل ليــةء.

صلبحــوثن علــىن صلي ــةرفن دصئــرةن :ون صليوســوعهن صســمن ُيطلــقن

وصلحقةئــقن صلي ــةرفن تةيــعن صلتــين صليســتفمضه،ن صلوصســ هن

وصلتاــورصتنصل ةمــهنبمــنندفتمهــة،نبــلنوجيمــعنمــةنيدخــلنضيــنندصئــرةن

صل لــمنوصالةتيــةمنصإلنســةني،نوكلنمــةنيحتــةجنإلمــهنصلبشــرنفــينحمةتهــمن

وصألخاقمــه. وصل قديــه،ن صلدي مــه،ن وصةتيةمةتهــمن
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دوصئــرن علــىن )إنســمكلوبمدية(ن ماطلــحن إطــاقن ُصشــُتهرن لقــدن

صلي ــةرف،نصلتــينيــرصدنبهــةنع ــدنصلمونــةننســب هنموضوعــةتنت تبــرن

ع دةــمنُ:سنصل لــومنآنــذصكنوةــيأن)صلاــرفنوصل حــو(،نو)صلي طــق(،ن

و)صلباغــه(،نو)صلحســةب(،نو)صله دســه(،نو)صليوســمقى(،نو)صلهمئــه(.

:نن ذلــكن وصلقوصممــس،ن صلي ةجــمن عــنن صليوســوعةتن تختلــفن

صلياطلــحن :ون صلكليــهن عــنن مختاــرًصن ت ريفــًةن يقدمــةنن صألخمريــنن

صلياطلــحن بمــةنن فــين صليوســوعةتن تتوســعن فميــةن صليبحــوث،ن

بطريقــهنشــبهنمســتفمضه،نومــننجيمــعنصلةوصنــب،نوفــينمختلــفن

غمــرن صلتوســعن نطــةقن وصســعنشــةملنضيــنن وبتاــورن صليةــةالت،ن

صليوضوعمــه. صلحقمقمــهن وصإلفــةدةن صليخــل،ن

إننصليوســوعةتنتبحــثنعــننصلياطلــحنوفــقنم هــجنتوصمــلن

صلحقمقــهنع ــه،نوبطــرقنمختلفــه،نإذنالنييكــننتحديــدن:ونتق مــننصلبحــثن

:ونالن يكــوننموســوعمًة،ن فــيننطــةقنضمــق،نوإالنفلــنن صليوســوعين

ــه. ياــحنإطــاقنصليوســوعمهنعلم

إننصلترتمــبنصلــذينت تظــمنوفقــهنصليوســوعةتنإمــةن:ننيكــوننوفــقن

صليوضــوعنفمكــوننةــونمحــورنصلبحــث،ن:ونوفقنصلترتمــبنصأللفبةئينحمثن

ــىن تكــوننحــروفنصلتهةــينةــين:ســةسنصلت ظمــم،نويطلــقنعلــىنصألول

صليوســوعةتن صلثةنمــهن علــىن ويطلــقن صليوضوعمــه،ن صليوســوعةتن

فــين صألشــهرن ةيــةن صلطريقــةنن وةــذصنن صأللفبةئمــه.ن :ون صلقةموســمهن

تدويــننصليوســوعةتنصلتخاامــه،نوإننكةننصلطريــقنصأللفبةئــينةــون

صألكثــرنشــهرة.

إننترتمــبنصلي ةجــمنوصلقوصممــسنصللغويــهن:ونصلرجةلمــهنوغمــرنذلــك،ن

قــدنعرفــهنصل ليــةءنصليســليوننم ذن:مدنب مد،نفكةنــوصنيهتيوننبذلك،ن

ويبدعــوننفــينصلترتمــبنوصلتبويــب،نالنتي  هــمنصإلطةلــه،نوالني وقهــمن

ت ــبنصالنكبــةبنعلــىنصلكتةبــهنوصلتدويــن،نفــكةننليؤلفةتهــمنصلســحرن

وصألثــرنصلكبمــرنلتتلقفهــةنمتةحــفنصل ةلــمن:جيــع،نيزي ــوننبهــةنمتةحفهــم،ن

ويســتيدوننم هــةنصل لــومنوصلي ــةرفنصلتــينالنولــننت ضــب.
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إننصليوصزنــهنمــةنبمــننغــزصرةنصل لــومنوقاــرنصل يــر؛نتحتــةجنإلــىن

م هــجنخــةصنفــينصســتم ةبهة،ن:ونصإلليــةمنبهــةنولــونإجيــةاًل.

ُت ــدنصليوســوعةتنصلامةغــهنوصلطريقــهنصليثلــىنلياءمــهنغــزصرةن

صل لــمنوقاــرنصل يــر،نفهــينوم ــذنإنشــةؤةةنوتألمفهــةنقــدن:ســدتن

وقدمــتن بوصــف،ن توصــفن والن بحــدود،ن تحــدن الن عليمــهن خدمــةتن

صلا ــةب،ن وذللــتن وصلي رفــه،ن صل لــمن لــروصدن عليمــًةنضخيــًةن كيــًةن

ويســرتن صلفهــم،ن وســهلتن صلب مــد،ن وقربــتن صلوقــت،ن وصختاــرتن

عيلمــهنصلكتةبــهنوصلتألمــف.

ن ــم،نكثمــرًصنمــةنيقــعنصللبــسنفــينتحديــدنمدلــوالتنصلياطلحــةت،ن

وةــذصنمــةنيســيىنبةإلشــكةلنصليفهومــي،نإذنإننصلخلــلنفــينصليفةةمــمن

يوقــعنفــينإشــكةلمةت.

بمــنن مــةن صلخــافن محــلن تحديــدن فــين صالختــافن يقــعن قــدن كيــةن

وشــرحهة،ن صلياطلحــةتن بمــنن مــةن :ون وصلياطلحــةت،ن صليفةةمــمن

ولمــسنلل لــمن-بيــةنةــونعلــم-ن:ونلإلســامن-وللي ظومــهنصإلســاممه-ن

صلخــافن إنيــةن صالختــاف،ن إيقــةعن :ون صلتوةــمن إيقــةعن فــين :ينمدخلمــهن

وصالختــافنقــدنفرضتــهنظــروفنم م ــهن:سةســهةن)صألنــة(نصليتســترةن

ورصءنصليذةــبن:ونصلطةئفــهن:ونصلقوممــهن:ونصل ظريــهن:ونمــةنشــةكلنذلك.

مننة ةنجةءتن:ةيمهنصليوســوعةتن-صل ليمهنصلحقمقمه-نفينرســمن

نمــنن)صألنــة(نومــننكلنمت لقةتهــة،نمرج متهــةن
ٍ
مســةرنعليــينبحــت،نخــةل

ــه-نفــينذلــكن:ةــلنصالختاــةصنمــنن ــهنصليوســوعةتنصلحقمقم -مرج م

:صحــةبنصلحمــةدنصل ليــي،نوإلــىنمةةمــعنلغويــهنم تبــرةنوموثوقــه؛ن

لكــينت ةلــجنحــةالتنصل قــصنوصلحةجــه،نوت ةلــجنمــوصردنصالســتحدصثن

وصالبتــكةر،نوت ةلــجنمــوصردنصل قــلنوصالســت ةرة،نكلنذلــكنبيــةنيضيــنن

صلحفــةظنعلــىنصللغــهنصألمنوصللغــهنصلي قــولنإلمهــة،نحتــىنُيبت ــدنعــنن

ــة(،ن:ونصل قــلنصليزصجــينصلفــردي. مــوصردنصلشــططن:ونتدخــلن)صألن
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إننصليةتي ــةتنوصلتةي ــةتنصل ليمــهنوصلي رفمــهنصلتــينتهتــمن

بةليوســوعةتنوصلي ةجــمنةــينمةتي ــةتنوتةي ــةتنرصقمــه،نبةحثــهن

عــننصل لــمنمــننم ةب ــهنصألصملــه،نمةتي ــةتنوتةي ــةتنتريــدن:نن

علــىن ومفمــدةن نوعهــة،ن مــنن فريــدةن م رفمــهن النطاقــهن تؤســسن

جيمــعنصلا ــدنولــكلنصألزم ــه،نالنيحدةــةنزمــةنن:ونمــكةن.ن

ميزات المنهج الموسوعي �

ــزات مهمــة، ال تخفــى علــى  إن للمنهــج الموســوعي عــدة مي

االختصــاص،  وأصحــاب  العلمــاء  عــن  فضــًا  العلــم  طــاب 

وبالخصــوص الموســوعات الحديثــة، ذات المنهجيــة المختصــة 

والموضوعيــة، ومــن أهــم هــذه الميــزات:

وصلت بمــر،ن وصلتتبــعن صلبحــثن فــين صلحديثــهن بةلامةغــةتن صاللتــزصمن 1ـن

:ذوصقن ع هــةن ت بــون والن صليبتدئمــن،ن :فهــةمن علــىن ت لــون الن بحمــثن

صليختامــن،ن:سةســهةنإعةنــهنصليثقــفنعلــىننمــلنمــرصدهنبأقاــرنوقتن

صلت ةبمــر. صلــكام،نوفضــولن و:خاــرنطريــق،نمبت ــدةنعــننحشــون

2ـنوجــودنصلضةبــطنصل ليــينصلــذينيتحكــمنبي هــجنوســمرنصلبحــثن

صليوســوعينفــين:صلــهنوفــينمةدتــهنوفــينت ةبمــره،نذلــكن:ننصلفكــرةن

ُتذكــرنفــينمكةنهــةنصلي ةســب،نفةل يــلنصليوســوعين:سةســهن)جيــعن

صليتفرقــةت(،نوةــذصنمــةنيحتــةجنإلــىنذوقنوصختاةصنوتركمــزنومطةولهن

وصبــر،نفي لومــةتنصليوســوعهنصنتقةئمــهننخبويــه،نولمســتنمشــةعهن

ومســتهلكهن:ونغريبــهنومبتذلــه.

بحــثن ةــون صليوســوعهن فــين صلياطلحــةتن عــنن صلبحــثن :نن 3ـن

يخضــعنبةل يــومنللي هــجنصأللفبةئــي،نذلــكن:ننصليحــورنةــونمــةدةن

صلكليــهنولمــسنموضوعهــة،نوخةصمــهنةــذصنصلي هــجن:نــهنيــدلنعلــىن

صلظفــرن للبةحــثن فمســهلن ويســمر،ن ســهلن بشــكلن صلي لومــةتن
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صإلليــةمن ي ــوزهن :ون صل لــم،ن ذلــكن :ةــلن مــنن يكــنن لــمن وإنن بيــرصدهن

صلبحــث. وطــرقن بيوصطــنن

4ـنيتســمنم هــجنصليوســوعةتنعيومــًةنبةلحمةديــهنإزصءنصالتةةةــةتن

وصآلرصءنصليت ــرضنلهــة،ن:ونصألفــكةرنصلتــينتتةةذبنصليوضوعنصليبحوث،ن

علــىنصلرغــمنمــننإمكةنمــهنصليوصزنــهنوصليحةكيــهنبمــننصألدلــهنوصآلرصءن

:ننحةكيمــهن ذلــكن بقــدرنم مــن،نوضيــننم هــجنم مــن،ن وصألفــكةرن

صلبحــثنصلياطلحــينتحتــمنصالختاــةرنفــينصلطــرحنقــدرنصإلمــكةن،نوإالن

فيــةنفــرقنصليوســوعهنعــننصلكتــةبنصل ــةدي؟!

لــذصنفــإننصلطــرحنفــينصليوســوعهنةــونفــينعيومــهنطــرحنمحةيــدن

:ونشــبهنمحةيــد،ن:ونةــونمحةيــدنقــدرنصإلمــكةن،نرغــمن:ننوصجــبندفــعن

صإلشــكةلمةتنيحتــمنصإلشــةرةنإلــىنمةةمــهنوحقمقــهنصلطــرحنصلخةطــئ،ن

وإلــىنصإلشــكةلمةت؛نخــوفنوقــوعنصلبســطةءنفمهــة.

عــرضن فــين صلوصفــين صلي هــجن علــىن صليوســوعةتن ت تيــدن 5ـن

موضوعةتهــةنوبحوثهــة،ن:يأن:نهــةنُت ــرضنضيــننصمةغــةتنخةصــهن

ماطلحةتهــةنوبحوثهــةنوموصدةــة،نمــعنصلحفــةظنعلــىنصليضيــونن

كيــًةنونوعــًة،نفةليوســوعهنالنتقــدمنجديــدًص،نبــلنةــينتوضــحنصليبحــوثن

وتقدمــهنبأفضــلنصلطــرقنللبةحــث،نومــنن:فضــلنمــننصلوصــف،ن:ون

صلي هــجنصلوصفــينفــينطــرحنصليوضوعــةتنصليبحوثــه.

6ـنتيتــةزنصليوســوعةتنبتوثمــقنصلي لومــةتنصلــوصردةنمــننخــالن

تذيمــلنبحوثهــةنبذكــرنصلياــةدرنلمســتزيدنم هــةنمــننيريــدنصلتوســع.

إننتوثمــقنصلي لومــةتنوذكــرنماةدرةــة،ن:ونصليرصجــعنصلتــينُ:خــذتن

م هــة،نســوصءن:كةنــتنعربمــهن:ون:ج بمــهنةــون:ةــمنمــةنفــينصليوســوعةت،ن

وداللــهنعلــىنصألمةنــهنصل ليمــهنفــينصل قل،نودلملنتوثمقنلليوســوعةت،ن

صلبةحثمــننعلــىنطريــقنصلياطلــحنوعليــهن تــدلن وطريقــهنمهيــهن

صلــذينيختــصنبــهنفــينحــةلنصالســتزصدةن:ونصلبحــثنصلتألمفــينصليختــص.
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7ـنوضــعنخطــهنصل يــلنفــينكمفمــهنصلبحــثنعــننكلنماطلــحن

ووفــقن:ين:ســلوبنوضيــنن:ينم هةمــه.

فــإننوضــعنصلخطــهن-:يأنخطــهنصل يــلنفــينصليوســوعه-ني ــدن

صل يــلن كةنن لــون وبةلخاــوصن صل يــل،ن فــين صألســةسن صلركمــزةن

مشــتركًةنبمــننعــدةن:فــرصدن:ونعــدةنمؤسســةت،نوةــذصنيفــرضندســتورن

نمــة-نصاللتــزصمنبــه،نحتــىني ــدنصلبحــثنمفمــدًص،نملتزمــًةن
ٍ
عيــلنالنبــّدن-ب حــو

بأســلوبنوصحــدنموحــد،ن:ونطــرحننيوذجــينمحــدد،نوةــذصني ــدنصألفضــلن

ولمــسنبةلوصجــبنصلحتيــي.

ــررن ــهنوصلي رفمــهنلليدرســهنصلتــينُق ــزصمنبةليرج مــهنصلفكري 8ـنصاللت

ت ةولهــةنوصلســمرنعلــىنخطةةــة.

تفــرضن م هةهــةن وفــقن علــىن ُيكتــبن صلتــين صليدرســهن فــإنن

م هةهــةنصلخــةصنبهــةنمــننحمــثنصلي هةمــهنصليركزيــهنوفــقنمةةمــعن

صللغــهنصلرئمســهنفمهــة،نمــننحمــثنصللغــه،نوصلتق مــن،نوكمفمــهنت ــةولن

ع هــة. يتفــرعن ومــةن صألصلمــهن صلياطلحــةت،ن

كيــةن:نهــةنتفــرضنمرج متهــةنصلي رفمــهنعلــىنمــننيلتــزمنبةلســمرن

وفــقننهةهــة،نولمــسنمــننحــقن:حــدنصألخــذنمــننم هــجنمغةيــر،ن:ونكتةبهن

كتةبــةتنصليغرضمــننوصلي ةديــننلهــة،نن ــمنة ــةكنســ هنفــينمــوصردن

لــهنمســوغةته،ن:مــةن صليقةرنــهنوردنصالشــكةلمةت،نوةــونمــوردنمحــددن

فــينغمــرنذلــكنفــانياــحن:بــدًصنصلكتةبــهنعلــىنخــافنم هــجنصليدرســهن

صلي رفــينمطلقــًة.

ــدةنذلــك،ن ــدنصل ــددنفــينصلياطلحــةتنوفــينصألجــزصءنوفةئ 9ـنتحدي

ــًةنوصحــدًصنوليــةذص،ن:ونعــدةن:جــزصءنوليــةذص. :ينفةئــدةنمــةنلــونكةننكتةب

عــددن نحــددن :نن ةــون صل ةمــهن صلخطــهن :سةســمةتن مــنن فــإنن

عــنن :من فقــطن ع هــةن ســمبحثن وةــلن صليبحوثــه،ن صلياطلحــةتن

ملحقــةتنلهــة؟،نوةــلنســت فتحنمبةحــثنجةنبمــهنلهــة،نومــةنفةئــدةنذلــك،ن
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وكذلــكنتحديــدنعــددن:جــزصءنصليوســوعه،ن:فــينجــزءنوصحــدن:من:كثــر؟ن

وليــةذص؟،نفه ــةكنمــننيريــدنصننيلخــصنموســوعهنكبمــرةنلمة لهــةن

كتةبــًةنوصحــدًص،نوة ــةكنمــننيوســعنكتةبــًةنلمة ــلنم ــهنعــدةن:جــزصء،نكلن

ــدةنقــدنُبم ــتنفــينمقدمــةتنصلكتــبنصليؤلفــه. ذلــكنالنيخلــونمــننفةئ

10ـنإظهــةرنصل تمةــهنبأحســنن:ســلوبنووفــقن:حســننطبةعــهنووفــقن

شــكلنجيمــلنوحلهنقشــمبه.

فيــننصلــازمن:ننيكــوننصل تــةجنصل يلــينليــةنتقــدمننظريــًةننتةجــًةن

مفمــدًصنوجيمــًانفــينحلــهنقشــمبه،نوشــكلنجيمــل،نووفــقنخطــوطن

تريــحنصلقــةرئنوصلبةحــث،نوةــذصنمــةنكةننةــدفنصليتاديــننلليوســوعه،ن

بــأننتظهــرنبأفضــلنحلــه،نوإالنفيــةنفةئــدةنصل تــةجنغمــرنصلي ســق،نفــإنن

:حســننصألعيــةلن:تق هــة.

أهمية البحث المصطلحي �

المفاهيــم،  بماهيــة  والوعــي  األشــياء،  بحقائــق  العلــم  إن 

والوعــي بالمصطلحــات يعــد مدخــًا رئيســًا لتوســيع دائرة العلم 

ولتضييــق دائــرة الخــاف، ولربمــا إزالتها، إن جــذور الخاف عائدة 

 مــن األحيــان إلــى االختــاف بالمفاهيــم والمصطلحــات. 
ٍ
فــي كثيــر

 واضــح فــي تحقــق ماهيــة 
ٍ

كل هــذا أدى إلــى حصــول تشــويش

 مــن األحيــان.
ٍ
الفهــم واإلدراك الجــدي للمــراد فــي كثيــر

إننةــذصنصلتشــويشنصلحةصــلنفــينصللغــهنصليفهوممــهن:دىنإلــىن

إعةقــهنصلتقــدمنفــينصلبحــثنصل ليــي،نوت ثــرنصلتةربــهنصل ظريــه،نبــلنقــدن

ت ــدصهنإلــىنكلنشــيءنَفَوصــَلنإلــىنصألديــةن،نوإلــىن:صولهــة،نوفروعهــة،ن

وكلنمــةنيت لــقنبهــة.نفــكةننلزصمــًةنرفــعنةــذصنصللبــس،نوإزصلــهنةــذصن

صلتشــويشنوذلــكنمــننخــالنتحديــدنصليفةةمــمنصلتــينن يــلنعلمهــة،ن

ــرنإشــكةالت ةنةــين فةإلشــكةلنةــونإشــكةلنمفهومــينبحــت،نإذنإنن:كث

بســببن)صالختــافنفــينصليفةةمــم(،نفلــونصســتط  ةن:نننةــدنصلحــلن
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صلخافــةت،نوفــضن حــلنجيمــعن صليفهــوم(نالســتط  ةن لـ)إشــكةلن

جيمــعنصل زصعــةت،نولقــدنعبــرنصلب ــضنعــننةــذصنصإلشــكةلنوســيةهن

)حــربنصليفةةمــم(،ن:ون)حــربنصلياطلحــةت(.

ن ــم،نفـ)بقــدرنمــةنكةنــتنصليفةةمــمنســببًةنفــينتطــورنصل لــمنفإنهــةن

كةنــتنفــين:حمــةننعديــدةنســببًةنفــينتضلمــلنصليةتي ــةتنوتفككهــةن

وخــرصبنصلــدولنوصندثةرةــة()1(.

يقــولنصلفملســوفن)رصبــونبــرت(أن)والنيخفــىنمــةنفــينتحديــدنم ةنــين

صأللفــةظنمــننصلفةئــدة،نفكثمــرًصنمــةنيثــورنصلخــافنبم  ــةنفــينمســأله،ن

ويشــتدنصلةــدصلنفــينموضــوع،نويظهــرن:ننصليتةةدلمــننعلــىنخــافن

ــونحــددتن:لفةظهــمن فميــةنبم هــم،نوةــمنفــينصلوصقــعنعلــىنصتفــةق،نول

لتةلــىنلهــمن:نهــمنعلــىنر:ينوصحــد()2(.

ويقــولن)جــةننبــولنســةرتر(نعــننذلــكنوبةلخاــوصنعــننخطــورةن

صللغــهنصلتــينت تبــرن:دصةنصلتوصمــلنوصلتوصصــلنبمــننصلبشــرنو:ســةسن

ص ــعنصلياطلــحأن)صلكليــهنلمســتننســميًةنعلمــًانيدصعــبنمخمات ــةن

صإلرســةلن :دصةن ةــين صلكليــهن لكــنن فمهــة،ن يؤثــرن :نن دونن وعقول ــةن

وصالســتقبةلنوصلتوجمــه،نةــينمسدســةتنمحشــوةنقــدنتحيــينصلخمــرن

:ونتةهــزنعلمــه()3(.

إننمــننصلبدصةــهن:ننيتســببنصلتطــورنصلهةئــلنبظهــورنمفةةمــمن

يــؤدين ميــةن صللغــه،ن فــين يقةبلهــةن مــةن لهــةن لمــسن جديــدةن وكليــةتن

مــعن تتــاءمن :لفــةظن وضــعن إلــىن بةللغــهن وصليختامــنن بةلي  ممــنن

صليفةةمــمنصلةديــدة،نوةــمنعــةدًةنيلتيســوننذلــكنمــنن:لفــةظنلغتهــمن

حتــىنالنتخــرجنمــنندصئرتهــة،نو:ننتكــوننقريبــهن-قــدرنصإلمــكةن-نإلــىنفهــمن

:ب ةئهــة،نفــينســبملنإغ ــةءنتلــكنصللغــه،نوج لهــةنتيتلــكنصليرونــهن

صلازمــهنليوصكبــهنصلتطــور.

)1( العاتي، إبراهيم، حرب المفاهيم )بحث(، موقع الركن األخضر )الركن الثقافي(.

)2( رابو برت، أ. س، مبادئ الفلسفة، ترجمة: أحمد أمين، ص 39.

)3( طهوب، ديمة طارق، حرب المصطلحات )بحث(، موقع إسالم أونالين. 
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ن ــم،نلقــدن:صبــحن)صلياطلــح(ن:دصةنربــط،نووســملهنتفةةــمنبمــنن

صألمــم،نفهــونصللغــهنصليشــتركهنصلتــينتةيــعنبمــننصلــكل،نوةــوننيــوذجن

وصق ــينعلــىنحمويــهنصللغــهنفــينتحقمــقنخةصمــهنصلتوصصــل،نخاوصــًةن

إلــىنصلياطلــحنالنت تهــي،نودصئرتــهنالنييكــننإغاقهــة،ن صلحةجــهن :نن

ومةةالتــهنكثمــرةنالنييكــننصلوقــوفنع ــدنحدودةــة،نكونــهنعلــمنمتةــددن

غةيتــهنوةدفــهنموصكبــهنكلنجديــدنألنــهنمرتبــطنبةلي رفــهنصإلنســةنمهن

صلدصئيــهنصل يــو،نومتاــلنبةلغريــزةنصإلنســةنمهنصلتــينتســ ىنلي رفــهن

صألشــمةءنووضــعنصألســيةءنصليائيــهنلهــة.

للخافــةت،ن مثــةرًصن :صبــحن :خــرى-ن جهــهن مــنن صلياطلــحن -:ين لك ــهن

وصلحــروب،نوكلن:نــوصعنصل ــدصوصت،نبســببنعــدمنصالتفــةق،ن:ونعــدمنصلتاةلحن

ــمنصليوجــودة. نمــننصلياطلحــةتنوصليفةةم
ٍ
ــر ــىنمحــددنلكثم ــىنم   عل

)إننصليفةةمــمنتؤثــرنفــينســلوكنصألفــرصدنوصليةتي ــةت،نوتاــوغن

تكــننوصضحــه،نصضطربــتنةــذهن لــمن إلــىنوجودةــم..نفــإذصن رؤيتهــمن

صلرؤيــه،نوتشــتتنصلســلوكنصلفــردينوصلةيةعــي()1(.

بف ــلن وصلياطلحــةتن صليفةةمــمن وتغمــرن تبــدلن عيلمــهن إنن

صليؤثــرصتن:مــرنمهــمنالنبــدنمــنندرصســتهندرصســهنعيمقــه،نومتأنمــه،ن

نألين
ٍ

ودقمقــه،نومفالــهنفــينصلوقــتننفســه،نكيــةنالنبــدنأليندصرس

مفهــومن:ونماطلــحن:ننيفهــمنذلــكنبدقــه،نوإالنفســتلتبسنعلمــهن

عيلمــهنصلتيظهــرنصلتــينمــرنبهــةنحتــىنوصــلنإلــىنمــةنةــونعلمــه،نوصألمثلهن

ــرة. ــىنذلــكنكثم عل

مهيــهن :دوصتن و)صلياطلحــةت(ن )صليفةةمــم(ن :صبحــتن لقــدن

ــىنفــيندصخــلن ــلنوحت ــننصألمــم،نب فــينصلاــرصعنصلحضــةرينوصلفكــرينبم

صألمــهنصلوصحــدة،نإذنيهتــمن:عــدصءن:ينمبــد:نفــينصرصعهــمنبـ)صأللفــةظ(ن

ومســت م منن ذلــك،ن مســتغلمنن و)صلياطلحــةت(ن و)صليفةةمــم(ن

صلحقمقــي.ن صليــرصدن ومغمبمــنن صلحقمقمــه،ن م ةنمــهن عــنن بتحريفــهن

)1( العلي، محمد، نمو المفاهيم، ص 9.
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يحةكــمن ثــمن يريــد،ن صلــذين صلي  ــىن صلياطلحــةتن ُيضّيــنن فةلقــوين

صل ــةسنعلــىنذلــكندوننرحيــهن:ونشــفقه.

إننصلتطــورنصل ليــينوصلتق ــينســريعنجــدًص،نبــلنإننســرعتهنةةئلــهن

نفــينموصكبهنصليســتةدصت،ن:ونلتوفمرنصلياطلحةتن
ٍ
:دتنإلــىنص وبــه

صليائيــهنلهــة؛نلتغطــينصلحةجــهنصلي رفمــهنلــدىنصإلنســةن.نفيــةنكةنن

مــننصللغــةتنإالن:ننتلةــئنإلــىن)صالســتحدصث(نبيــةنيائــمنشــكل،ن:ون

عيــلنذلــكن)صلوصفــدنصلةديــد(،ن:ونقــدنتلةــئنللتركمــبنم ــهنومــننشــيءن

م لــومنقريــبنم ــه،ن:ونقــدنتلةــئنإلــىنصالشــترصكنصللفظــينصليحفــوفن

بةلقري ــهنصلاةرفــه.

مــننجــرصءنكلنذلــك،نومــننتدصعمةتــه،نوصلتبةســةته،نومــةن:حةطــتنبــهن

مــننمشــكاتنوتســةؤالتننشــأأن)علــمنصلياطلــح(؛نصلــذيني تبــرن

مــننصل لــومنصلحديثــهنةدفــهنتحقمــقنصليطلــوبنمــننخــالنموصكبــهن

صلتطــورنصل ليــينوصلتق ــينصلــذينيشــهدهنصل ةلــم،نومــنن:جــلنتحقمــقن

وصلحةجــه،ن صللغــه،ن يائــمن بيــةن جديــدن ن
ٍ
وصفــد لــكلن صلاحمــحن صلفهــمن

وفهــمنصلُيتلقــي)1(.

لقــدنعــرفن)علــمنصلياطلــح(نبأنــهأن)حقــلنصلي رفــهنصلــذيني ةلــجن

تكويــننصلتاــورصت،نوتســيمتهةنســوصءنفــينموضــوعنحقــلنخــةص،ن:ون

فــينجيلــهنحقــولنصليوصضمــع()2(.

)صلياطلــحن إنن فمقــولأن مرتــةضن صليلــكن عبــدن صألســتةذن :مــةن

ن
ٍ
مــةنلحقــل ن

ٍ
لفــظ :نــةسنعلــىنتخامــصن صتفــةقن فــين:صلــهني  ــين

م رفــينم مــننيلمــقنبةلداللــهنصلتــينيــودوننصالنتهــةءنإلمهــةنمــنن:جــلن

مالحــهنية ونهــةنخــافنذلــكنصالســت يةل...نوناحــظن:ننمفهــومن

نصلياطلــحنفــينصللغــهنصل ربمــهنالنيطةبــقنمفهــومنصلياطلــحنفــي

)1( ظ: العتابي، ليث، األدوات المعرفية، ص 194.

)2( هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، معجم مفردات علم المصطلح، مجلة 

)اللسان العربي(، الرباط، المغرب، ع 24، 1985، ص 223.
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صللغــةتنصألوروبمــهنمــننحمــثنصالشــتقةقنوصلي  ــى،نولك ــهنيطةبقــهن

ــه()1(. ــثنصلوظمفــهنوصلدالل مــننحم

مــننصلبدصةــهن:ننيتســببنصلتطــورنصلهةئــلنبظهــورنمفةةمــمنوكليةتن

بةلي  ممــنن :دىن ميــةن صللغــه،ن فــين يقةبلهــةن مــةن لهــةن لمــسن جديــدةن

صليفةةمــمن مــعن تتــاءمن :لفــةظن وضــعن إلــىن بةللغــهن وصليختامــنن

صلةديــدة،نوةــمنعــةدًةنيلتيســوننذلــكنمــنن:لفــةظنلغتهــمنحتــىنالن

تخــرجنمــنندصئرتهــة،نو:ننتكــوننقريبــهنإلــىنفهــمن:ب ةئهــة،نوفــينســبملن

إغ ــةءنتلــكنصللغــه،نولة لهــةنتيلــكنصليرونــهنصلازمــهنليوصكبــهنصلتطــور.

لقــدن:صبــحن)صلياطلــح(ن:دصةنربــط،نووســملهنتفةةــمنبمــننصألمــم،ن

فهــونصللغــهنصليشــتركهنصلتــينتةيــعنبمــننصلــكل،نوةــوننيــوذجنعلــىن

حمويــهنصللغــهنفــينتحقمــقنخةصمــهنصلتوصصــل،نخاوصــًةن:ننصلحةجــهن

ومةةالتــهن إغاقهــة،ن ييكــنن الن ودصئرتــهن ت تهــي،ن الن صلياطلــحن إلــىن

كثمــرةنالنييكــننصلوقــوفنع ــدنحدودةــة،نكونــهنعلًيــةنمتةــددةنغةيتــه،ن

وةدفــهنموصكبــهنكلنجديــدنألنــهنمرتبــطنبةلي رفــهنصإلنســةنمهنصلدصئيــهن

صل يــو،نومتاــلنبةلغريــزةنصإلنســةنمهنصلتــينتســ ىنلي رفــهنصألشــمةء،ن

ووضــعنصألســيةءنلهــة)2(.

إننصلياطلحــةتنةــينمفةتمــحنصل لــوم،نوةــينصلرمــوزنصلتــينتحــلن

صلشــفرصتنصلي قــدة،نوةــينصألدوصتنصلتــينيســت ةننبهــةنعلــىنفهــمن

-وباــورةن فهــين صلفهــم،ن فــين تســهمن مــةن وبقــدرن لكــنن صلي رفــه.ن

مت يــدةن:ونغمــرنمت يــدة-نتكــوننســببًةنفــينعــدمنصلفهــمنكذلــك،نبــلن

ــرنصلحــروبنوتؤجــجنصلارصعــةت. ــىن:دصةنتثم قــدنتتحــولنإل

لكــننصليشــكلهنصلياطلحمــهنت ــدنمــننصليشــكاتنصلتــينلــمن

يتــمنوضــعنحــلنلهــةنلحــدنإلــىنصآلن،نوةــينتــزدصدنت قمــدًصن:كثــرنفأكثــرن

مــنن صلياطلحــةتن ةةــرةن مــعن :كثــرن وتــزدصدن صلســ من،ن توصلــين مــعن

)1( مرتاض، عبد الملك، صناعة المصطلح في العربية، مجلة اللغة العربية، المجلس األعلى 

للغة العربية بالجزائر، العدد 2، 99، ص 12.

)2( ظ: العتابي، ليث، األدوات المعرفية، ص 195.



15 :ةيمهنصلا ةعهنصلي ةيمهأ

بمئــهنإلــىنبمئــهن:خــرىنمغةيــرة.نوالنييكــننصســت يةلن:ينماطلــحن

إالنضيــننم هــجنم ةســب،نفلــكلنم هــجنماطلحةتــهنصلخةصــهنبــه،ن

بهــة. صلخةصــهن وللياطلحــةتنم ةةةهــةن

ــىن:ننصلي هــجنوصلياطلــحن)وجهــةنن ــدنعل ــدنمــننصلتأكم كيــةنالنب

لورقــهننقديــهنوصحــدة،نوالنيحســننصلحديــثنعــنن:حدةيــةنبي ــزلن

عــننصآلخــر،نفــكلنم هيــةنشــةةدنعلــىنوجــودنصآلخــر،نوبةعــثنعلــىن

ظهــوره،نلهــذصنفإنــهنالني تبــرنتقــربن:حدةيــةنمــننصآلخــرنتقربــًةنيوحــين

بةالســتةدصءن:ونصألخــذندوننعطــةء،نوإنيــةنةــونتقــةربنيقــومنعلــىن

فميــةن تفتــرضن صلتــين صليشــتركهن صليالحــهن وجــودن مــنن :ســةسن

بم هيــةننوعــًةنمــننصلتكةمــل()1(.

النبــدن:ننن لــمن:نن)صلياطلــح(نةــونعامــهنلغويــهنخةصــهنتقــومن

علــىنرك مــنن:سةســممننةيــةأ

1ـنصلشكلن:ونصلتسيمه.

2ـنصلي  ىن:ونصليفهومن:ونصلتاور.

صللفظــين صلوصــفن :يأن )صلت ريــف(ن :ون )صلتحديــد(ن يوحدةيــةن

صلذة ــي. لليتاــورن

ن ــم،نُت ــدنمرحلــهن)صالصطــاح(نمــننمرصحــلنصلرقــينصلتــينوصلهــةن

صل قــلنصلبشــري،نإذنُت تبــرنوبحــقنقفــزةنعليمــهننحــونتحقمــقنمبتغــىن

صل لــومنوغةيةتهــة،نإالن:ننةــذهنصلخطــوةنورغــمن:ةيمتهــةنفإنهــةنلــمن

لتةريــخن صلي رفــين صلخــطن طــولن علــىن وتفريــطن إفــرصطن مــنن َتخــُلن

ــوم.ن ــطن:ونقوصعــدنصل ل )صلياطلــح(نبســببنعــدمنصالةتيــةمنبضوصب

فب ــدن صلياطلــح،ن ص ةعــهن فــين كبمــرةن :ةيمــهن للتق مــدن إنن

يأتــين خــةصن قوصعــدين إطــةرن ضيــنن ووض هــةن صلكلمــةتن جيــعن

)1( عبد الرحيم، جواد حسني، إشكالية المنهج والمصطلح النقدي )ندوة(، مجلة اللسان 

العربي، الرباط، العدد 23، 1985 م، ص 265.
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نعلمهــة،نصســمنمختاــر،نُيطلــقنعلمــهنلفــظن
ٍ
صلــدورنإلــىنإطــاقنصســم

)صلياطلــح(.نإالن:ننةــذصنصألمــرنلــمنيخــُلنمــننصلخلــلنوصالجتهــةدصتن

عليمــه. :خطــةءن مــنن ذلــكن شــةكلن ومــةن وصلقمةســةتن صلخةطئــهن

إننتةريخ ــةنحةفــٌلنب يــةذجنكثمــرةن:وردتنصلتهةفــتنصلحةصــلنفــين

:خــرى،ن فــينماطلحــةتن صلوصقــعن وصلخلــلن صلياطلحــةت،ن ب ــضن

نحربــًةنفــين)صلياطلحــةت(نو)صليفةةمــم(نعلــىن حتــىنبــةتنصألمــرنبحــقٍّ

نســوصء،نصلتــينكةنــتنصلي طلــقنللحــروبنصلحقمقمــه،نولــننت تهــين حــدٍّ

صلحــروبنولــننيحــلنصلســامنإالنب ــدنحــلنإشــكةالتن)صلياطلحــةت(ن

و)صليفةةمــم(.

ن ــم،نلقــدن:دىن)صليفهــوم(ندورًصنعظميــًةنفــينســ هنصلهــوةنبمــنن

صليســليمننميــةن:ثــرنفــينوصق هــمنصالجتيةعــينفتفرقــوصنإلــىنطوصئــفن

ومذصةــبنوآرصءننةتةــهنمــننصإلصــرصرنعلــىنتحديــدنمفةةمــمنقــدنييكــنن

صلتوصــلنإلــىنتحديدةــةنبةألســلوبنصل ليــينصلرصمــن،نولــمنيكــننةــذصن

ع ــدنصليســليمننوحدةــم،نبــلنشــيلنصلتةريــخنصلبشــري،نوصلتةريــخن

ــكن ــلن:دىنذل ــه،نب ــلنةــذهنصالختافــةتنصليفهومم ــيءنبيث صل ليــينمل

صلي ظومــةتن فــين وصلخةرجمــهن صلدصخلمــهن صل ةليمــهن صلارصعــةتن إلــىن

صنشــقتن إذن صلســيةويه،ن صلي ظومــةتن وحتــىن صلوض مــهن صلبشــريهن

صلديةنــةتنإلــىنفــرقنوطوصئــفنمت ةحــرةنومتاةرعــهنبســببنصليفةةمــمن

صلتــينييكــننإيةــةدنصلتحديــدصتنصالجتيةعمــهنلهــة،نولكــننصلــكلنتيســكن

بتحديــدنصليفهــومنصل ــةمنوصدعــىنصحتــهنو:قاــىنصآلخــرنوروجنلثقةفــهن

نتمةــهن صألولن صلتأسمســين صليفهــومن مــنن م شــقن آخــرن مفهــومن

ــب)1(.ن ــهنفــينصألعــمنصألغل ــهنمالحم ل وصمــلنمتدصخل

)1( مجموعة باحثين، المعجم الموسوعي لمصطلحات الحداثة، ج1، ص 7ـ8. 
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دور المصطلح المعرفي �

التــي وصلهــا  الرقــي  مراحــل  مــن  )االصطــاح(  تُعــد مرحلــة 

العقــل البشــري، إذ تُعــد وبحــق قفــزة علميــة نحــو تحقيــق مبتغــى 

العلــوم وغاياتهــا، إال أن هــذه الخطــوة ورغــم أهميتهــا فإنهــا 

لــم تَخــُل مــن إفــراط وتفريــط علــى طــول الخــط المعرفــي لتاريــخ 

)المصطلــح( بســبب عــدم االهتمــام بضوابــط أو قواعــد العلــوم. 

فب ــدن صلياطلــح،ن ص ةعــهن فــين كبمــرةن :ةيمــهن للتق مــدن إنن

يأتــين خــةصن قوصعــدين إطــةرن ضيــنن ووض هــةن صلكلمــةتن جيــعن

نعلمهــة،نصســمنمختاــر،نُيطلــقنعلمــهنلفــظن
ٍ
صلــدورنإلــىنإطــاقنصســم

)صلياطلــح(.نإالن:ننةــذصنصألمــرنلــمنيخــُلنمــننصلخلــلنوصالجتهــةدصتن

عليمــه. :خطــةءن مــنن ذلــكن شــةكلن ومــةن وصلقمةســةتن صلخةطئــهن

إننتةريخ ــةنحةفــٌلنب يــةذجنكثمــرةن:وردتنصلتهةفــتنصلحةصــلنفــين

:خــرى،ن فــينماطلحــةتن صلوصقــعن وصلخلــلن صلياطلحــةت،ن ب ــضن

نحربــًةنفــين)صلياطلحــةت(نو)صليفةةمــم(نعلــىن حتــىنبــةتنصألمــرنبحــقٍّ

نســوصء،نصلتــينكةنــتنصلي طلــقنللحــروبنصلحقمقمــه،نولــننت تهــين حــدٍّ

صلحــروبنولــننيحــلنصلســامنإالنب ــدنحــلنإشــكةالتن)صلياطلحــةت(ن

و)صليفةةمــم(.

)صلشــرك(ن مثــلأن ومفةةمــمن ماطلحــةتن ذلــكن و:مثلــهن

و)صلشــفةعه(نو)صالجتهــةد(نو)صلةهــةد(نو)صلقتــةل(نومــةنشــةكلنذلــك.

ة ــةنالنبــّدنمــننَتحديــدنصلةهــهنصلخةصــهنصلتــينلهــةنصلت ةمــلنصليبةشــرن

مــعنصلياطلــحنســوصٌءنفــينص ةعتــهن:ونفــينصســتقبةلهن:ونفــيننحتــهن

وغمــرنذلــكنمــننســمةقةتنوت ةمــاتنعليمــه.

إنن)صلةهــهنصليســؤولهنعــننوضــعنصلقوصلــبنلتلــكنصليســتةدصتن

صلتــين صلدفةعمــهن بةلخايــةن :شــبهن كونهــةن )صللغــه(ن ةــين وصل امــةتن
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ةــذصن ترفــضن :ون تتقبــلن :نن إمــةن وبةلتةلــين طــةرئ،ن لــكلن تســتةمبن

صلحــةل()1(. مقتضــىن حســبن صلطــةرئن

ــرصت،نوتبــدالتنزمةنمــهن )إنن:غلــبنصلياطلحــةتنقــدنمــرتنبتغم

قــدنَنُقاــت،ن:ونزصدت،نووســ ت،ن:ونُضمقــت،ن:ونَبدلــتنمننحقةئقهة،ن

نذلــكنالنبــّدنمــنن:ننيؤخــذنبةلحســبةننلدصرســينومســتخدمين وكلُّ

صلياطلحــةت،نكمــانيق ــوصنفــينصلةهةلــهنوصللبــسنقــدرنصإلمــكةن.ن

وحم هــةنييكــننل ــةن:نننقــولنبأن ــةنقــدنَفهي ــةنحقمقــهنومةةمــهنذلــكن

نوم رفــه.ن
ٍ
صلياطلــح.نوحم هــةنييك  ــةنصلي ةقشــهنبــهنعــننعلــم

،نوذلــكن
ٍ
نماطلــح لذلــكنفيــننصليهــمنفهــمنوم رفــهنمــةنمــّرنبــهن:يُّ

لتتكــوننلدي ــةنصــورةن رؤيــهنتحقمبمــهنوصضحــهنولــونإجيــةاًلن وفــقن

وصضحــهنلــه،نولكــيننفهــمنمــةنمــّرنبــهنمــننتغمــرصتنزمةنمــه،نولتت ــرفن

صلي  ــىن إلــىن وصولــهن فــين ةةمــًةن دورًصن :ّدتن صلتــين صألســبةبن علــىن

صلحةلــي،ن:يأنصليتــدصول()2(.

بين المفهوم والمصطلح �

)اللفظيــن(  مــن   
ٍ
واحــد كلِّ   

ِ
تعريــف مــن  هنــا  علينــا  بــّد  ال 

المشــتركات  بينهمــا، وتوضيــح  المائــز  وتبييــن  أو)الكلمتيــن(، 

ــد الوصــول إلــى دقــة  الخاصــة بــكلٍّ منهمــا. ذلــك أن البحــث يري

أكبــر فــي فهــم كلٍّ مــن )المصطلــح( و)المفهــوم( لمــا لــه مــن 

مدخليــة فــي ســير البحــث عمومــًا، وتوضيــح مــا يخــص مفرداتــه 

 خــاص. 
ٍ
فــي العنــوان والمباحــث بشــكل

صألشــمةءن بمــنن صليقةرنــةتن عقــدن إلــىن فطريــًةن يلةــأن صإلنســةنن إنن

صلتــينيت ةمــلنم هــةنوصليوصقــفنصلتــينييــرنبهــة،نإليةــةدن:وجــهنصلشــبهن

صلتطبمــقنعلــىن وصالختــافنبم هــةنلمســتفمدنمــننذلــكنفــينمةــةلن

صليوصقــفنصلاحقــهنصلةديــدة.ن)ةــذهنصل يلمــةتنصختاــرتنصلكثمــرنمــنن

)1( العتابي، ليث، األدوات المعرفية، ص 193 ـ 194.

)2( العتابي، ليث، األدوات المعرفية، ص 199.
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نعــةم،ن
ٍ
صلةزئمــةت.نوةكــذصنصلحــةلنبةل ســبهنللة ــسنصلبشــرينبشــكل

فيــعنكلنتقــدمنييــرنبــهنتــزدصدنوت يــونوتتوســعنمفةةميــه،نحتــىنوصلن

ــرنبكليــهنوصحــدةن ــأننُي ب ــكنب ــل،نوذل ــرنبةلقلم ــزصلنصلكثم ــىنصخت صلحــةلنإل

فقــطنوصلتــينُيطلــقنعلمهــةنلفــظن)مفهــوم(نعــنن:شــمةءنكثمــرة()1(.

مــننة ــةنتأتــينصألةيمــهنصلكبمــرةنوصليهيــهنلتحلمــلن)صليفهــوم(،ن

فــينســبملنصلوصــولنإلــىنصليــرصد،نب ــدنصليــرورنبشــروطهنصلتــينت تبــرن

:ةــمنشــيءنفــينقوصمــهنوقمةمــه.

وإلــىنذلــكنيشــمرنصليختاــوننبقولهــمأن)إننتحلمــلنصليفةةمــمن

يأخــذن:ةيمــهنمــننكونــهنيوضــحنل ــةنصلشــروطنصلي طقمــهنصلتــينيةــبن

:ننتســتوفمهةنعيلمــهنصمةغــهنصليفةةمــمن:ونت ريفهــةن:ونصشــتقةقهةن

وطبم ــهنصل اقــهنصلتــينتربــطنصليفهــومنبةلخبــرةن:ونتربطــهنبيفةةمــمن

:خــرىنفــينصل ظريــه()2(.

وصلســؤصلنصل ليــينصليطــروحأنةــلن)صلياطلح(نةــون)صليفهوم(ن

نفســهن:منإنهيــةنيختلفــةننصختافــًةنتةمــًة؟ن:منمةذص؟

إنن)ميــةنتبــةدرنفــينذةــننصلكثمريــنن:نن)صليفهــوم(نو)صلياطلح(ن

ن مــننصليترصدفــةتنصللفظمــه.نلكــننصلوصقــعنصل يلــينيبمــننل ــةن:ننلــكلِّ

نم هيــةنشــأنهنومــةنييمــزهنوإننصشــترصكةنفــينشــيءن:ون:شــمةءن
ٍ
وصحــد

تدصخــلن كلن ولمــسن صلوحــدة،ن ي  ــين صشــترصكن كلن فلمــسن :خــرى،ن

يوَقــُفنع ــده؛نإذنالنبــّدنمــنن:ننيكــوننصالشــترصكنحقمقمــًةنخةض ــًةن

لقوصعــدنصلَيشــَترك()3(.ن

ومــننخــالنصلبحــثنفــينصللفظمــن،نييك  ــةن:نننةــدنفــوصرقنوموصئــزن

عليمــهنوجوةريــهنمــةنبمــنن)صليفهــوم(نو)صلياطلــح(نةــي)4(:

)1( العتابي، ليث، األدوات المعرفية، ص 202.

)2( فلسفة العلوم )وقائع الندوة األولى(، معهد الدراسات القومية واالشتراكية، الجامعة 

المستنصرية، بغداد، 1988م، ص 41ـ42.

)3( العتابي، ليث، األدوات المعرفية، مصدر سابق، ص203.

)4( ظ: العتابي، ليث، األدوات المعرفية، مصدر سابق، ص 204.
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مــنن :ســبقن وةــون صلذة مــه،ن صلاــورةن علــىن يركــزن صليفهــومن 1ـن

. لياطلــح ص

2ـن:مــةنصلياطلــحنفهــونيركــزنعلــىنصلداللــهنصللفظمــهنلليفهــوم،ن

وةــونصلــذيني طــينصليفهــومنوجــودهنوتحققــهنصللغــوي.

نصليفهــومنوحــدةنم رفمــهنبحــدنذصتهــة،ن:مــةنصلياطلــحن 3ـنُي ــدُّ

نتســيمهنلهــذهنصلوحــدة. فُم ــدُّ

ميــةنتقــدمنييك  ــةن:ننناــلنإلــىنمةئــز،نةــذصنصليةئزنســمكوننوصضحًةن

جــدًصنب ــدن:ننَنت ــرَفنعلىنَت ريــفن)صليفهوم(.

فةليفهــومنةــون)تيثمــلنذة ــينيســتخدمنلتا مــفن:فــرصدنصل ةلــمن

صلخةرجــين:ونصلدصخلــينعــننطريــقنصلتةريــد()1(.ن

مهيــًةن ت ديــًان شــهدن لليفهــومن صليتقــدمن صلت ريــفن :نن علــىن

ني تبــرن:كثــرنتوصفقًةن
ٍ

لتةــةوزنخللــهنومــةنُ:ثمــرنعلمــه،نفتــمنت ريفــُهنبت ريــف

وتــدصواًل،نوةــوأن)صليفهــومنتيثمــلنفكــرّينلشــيءنمــةن)محســوسن:ون

ــهن ــرنع  د(ن:ونلا ــفنمــننصألشــمةءنلهــةنســيةتنمشــتركهنوي بَّ مةــرَّ

بياطلــحن:ونرمــز()2(.

وقةلــوصنعــننصليفةةمــمنبأنهــةن):نظيــهنم قــدةنمــننصألفــكةرنصألكثــرن

تةريــدًص،نوصلتــينييكــننب ةؤةــةنفقــطنمــننخبــرصتنمت ةقبهنفــينمختلفن

صليةةالت()3(.

وبذلــكننفهــمن:نن)صليفةةمــمن:عــمنو:شــيلنمــننصلياطلحــةت،ن

ومــةنصلياطلحــةتنإالنصختــزصالتنوصختاــةرصتنلليفةةمــم()4(.

)1( القاسمي، علي، علم المصطلح، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 2008 م، بيروت، ص 327.

)2( القاسمي، علي، علم المصطلح، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 2008 م، بيروت، ص 328.

)3( قالدة، فؤاد سلمان، أساسيات المنهج في التعليم النظامي وتعليم الكبار، دار 

المطبوعات الجديدة، ط1، 1976م، القاهرة، ص 245. 

)4( العتابي، ليث، األدوات المعرفية، مصدر سابق، ص 206.
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مــننة ــةنتبــرزن:ةيمــهنصلي ظومــهنصلي رفمــه،نذلــكن:نهــةنمكونــهن

نمــننمفةةميهــةن
ٍ
نبوصحــد

ٍ
مــننمةيوعــهنمفةةمــمنمترصبطــه،نو:ينخلــل

ســت طين وبةلتةلــين نفســهة،ن بةلي ظومــهن صلخلــلن إلــىن ســمؤدين

نتةئــجنغمــرنصحمحــه،نفهــين:شــبهنبةآللــهنحمــننيت طــلنبهــةنجــزءنمــةن

تــؤدينوظمفتهــةنصلكةملــهنوصلاحمحــه. ســمة لهةنالن

و)إننعــزلن:ينمفهــومنعــننم ظومتــهنصلي رفمــهنصلتــينَيتبــُعنلهــةن

ــرنع ــه،ن ســمؤدينإلــىنحــدوثنصنقطــةعنبم ــهنوبمــننصلياطلــحنصلــذينُيَ بِّ

وســمؤدينلحــدوثنتبةيــننبمــننلفــظنصلياطلحنومضيونــهنصلحقمقي،ن

وبذلــكنيقــعنصللبــس،نوعــدمنصلفهــم،نصليــؤدينللتأويــلنصلخةطــئ()1(.

ن ــم،نتتركــزنوتتحتــمنصألةيمــهنع دمــةنيكــوننصلبحــثنتةريخمــًة،نف لم ــةن

حم هــةنإتقــةننفهــمنتلــكنصليفةةمــمنصلتةريخمــهنوصلترصثمــه؛نل بت ــدنعــنن

صلخطــأنوصللبــس،نلكــينتتحقــقنصلةــدوىنصلي رفمهنصليــرصدةنمننصلبحثن

صل ليــي.ن)ف لــىنصلبةحــثنفــينصليفةةمــمنصلتةريخمــهنوصلترصثمــهنبمــةنن

نتطــورنصســت يةالتهةن ــننَثــمَّ
ِ
:ســسنةــذهنصليفةةمــمنو:صولهــة،نوم

علــىنمــرنصل اــورنلميك ــهن:ننيكشــفنصلتحــوالتنصلطةرئــهنعلــىنتلــكن

صلقةنــونن :صــولن :ون صل قةئــدن :صــولن علمهــةن ب مــتن صلتــين صليفةةمــمن

:ون وصلقبــولن صلتحــولن ثــمن صالنطــاقن :صــلن متةب ــهن إنن وقوصعــده،ن

صلرفــضنيكشــفنللبةحــثنمرصحــلنتطــورنتلــكنصليفةةمــم()2(.

ب ــدنكلنمــةنتقــدمنتبــرزن:ةيمــهنصلا ةعــهنصلي ةيمــه،نإذنإننلهــةن

صلــدورنصلكبمــرنفــينحــلنصإلشــكةلمةتنصلتــينطرحــتنوصلتــينســتطرح،ن

ولهــةنصلــدورنصلكبمــرنفــينعيــلنم ةــمن:ونموســوعهنتحقــقنصلفةئــدةن

صليرجــوةنم هــة.

)1( العتابي، ليث، األدوات المعرفية، ص 206.

)2( الربيعي، حسن كريم، البحث المعرفي، دار الوالء للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2016 م، 

بيروت، ص34.
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1ـنصلربم ــي،نحســننكريــم،نصلبحــثنصلي رفــي،ندصرنصلــوالءنللطبةعــهن

وصل شــرنوصلتوزيــع،نبمــروتنـنلب ــةن،نط1،ن2016نم.

صلركــنن موقــعن )بحــث(،ن صليفةةمــمن حــربن إبرصةمــم،ن صل ةتــي،ن 2ـن

صلثقةفــي(. )صلركــنن صألخضــرن

3ـنصل تةبــي،نلمــث،نصألدوصتنصلي رفمــه،ندصرنصلــوالءنللطبةعــهنوصل شــرن

وصلتوزيــع،نبمــروتنـنلب ــةن،نط1،ن2014م.

4ـنصل لــي،نمحيــد،ننيــونصليفةةمــمنتســةؤالتنوآرصءنفــينصلوجــودن

وصلقمــم،نمحيــدنصل لــي،نصل ــةدينصألدبــينـنصلريــةض،ن20013نم.

نةشــرون،ن لب ــةنن مكتبــهن صلياطلــح،ن علــمن علــي،ن صلقةســيي،ن 5ـن

2008نم. لب ــةن،نط1،ن ـن بمــروتن

:ممــن،ن :حيــدن ترجيــهأن صلفلســفه،ن مبــةدئن س،ن :.ن بــرت،ن رصبــون 6ـن

م. 2012ن ماــر،ن ـن صلقةةــرةن وصلتوزيــع،ن لل شــرن ة ــدصوين مؤسســهن

7ـنطهــوب،ندييــهنطــةرق،نحــربنصلياطلحــةتن)بحــث(،نموقــعن

إســامن:ونايــن.ن

8ـنعبــدنصلرحمــم،نجــوصدنحســ ي،نإشــكةلمهنصلي هــجنوصلياطلــحن

ــةط،نصل ــددن23،ن1985نم. ــي،نصلرب صل قــدين)نــدوة(،نمةلــهنصللســةننصل رب

9ـنفلســفهنصل لــومن)وقةئــعنصل ــدوةنصألولــى(،نم هــدنصلدرصســةتن

صلقوممــهنوصالشــترصكمه،نصلةةم ــهنصليســت اريه،نبغــدصد،ن1988م.

ع
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ال



23 صليرصجع

10ـنقادة،نفؤصدنســليةن،ن:سةســمةتنصلي هجنفينصلت لممنصل ظةمين

وت لممنصلكبةر،ندصرنصليطبوعةتنصلةديدة،نط1،ن1976م،نصلقةةرة.ن

لياطلحــةتن صليوســوعين صلي ةــمن بةحثمــن،ن مةيوعــهن 11ـن

2012م.ن ط1،ن لب ــةن،ن ـن بمــروتن صلرســل،ن شــركهن صلحدصثــه،ن

صل ربمــه،ن فــين صلياطلــحن ص ةعــهن صليلــك،ن عبــدن مرتــةض،ن 12ـن

مةلــهنصللغــهنصل ربمــه،نصليةلــسنصألعلــىنللغــهنصل ربمــهنبةلةزصئــر،ن

1999م. 2،ن صل ــددن

13ـنةمئــهنصليوصصفــةتنوصليقةيمــسنصل ربمــهنصلســوريه،نم ةــمن

صلربــةط،ن صل ربــي(،ن )صللســةنن مةلــهن صلياطلــح،ن علــمن مفــردصتن

1985م. 24،ن عن صليغــرب،ن

****************
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االسمأنلمثنصل تةبي.ن

التولدأن1975نـنوصسطن/نصلكوت.

التحصيل األكاديميأنمةجستمرنعلومنصلقرآن.

عشــرصتنصلبحــوثنصلي شــورةنفــينمةــاتندصخــلنصل ــرصقنوخةرجــه،ن
م هــةنمةــاتنمَحكيه.

عشرصتنصليشةركةتنفينمؤتيرصتندصخلنصل رصقنوخةرجه.

عيلنفينعدةنم ةصبنعليمهنوفينمؤسسةتنمختلفهنم هة.ن

عدةنكتبنمطبوعهنعددةةن)20(نكتةبًة،نم هةأ

1ـنصألدوصتنصلي رفمه.

2ـنصليدخلنإلىنصلقوصعدنصلقرآنمه.

3ـنصليشــةركهنفــينتألمــفنصلي ةــمنصليوســوعينلياطلحــةتن
صلحدصثــه.

4ـنصليمتةم رفه.

5ـنجدلمهنصأليديولوجينوصلي رفي.

6ـندوغيةئمهنصلي رفهنصليست ةرة.

7ـنتةةربننهضويه.

************
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CV

Name: Laith Al-Atabi.

Birth 1975 :and Wasit / Kut.

Academic Achievement :Master of Quran Sciences.

 •Dozens of researches published in magazines inside 

and outside  Iraq  ،including  refereed journals.

 •Dozens of participants in conferences inside and out-

side Iraq.

 •Worked in several scientific positions and in different 

institutions.

 •Several books )20( books ،including:

1 -Knowledge tools.

.rulesنQuranicنtoنIntroduction-ن2

-dictioنencyclopedicنtheنofنauthorنtheنinنParticipation-ن3

naryنofنmodernityنterms.

.knownنisنWhat-ن4

.dialecticsنcognitiveنandنIdeological-ن5

.knowledgeنDogmatical-ن6

.experimentsنRenaissance-ن7


